
Beste leden van de AV-leden, 

 
Op 21 april nam u deel aan het online werkbezoek aan BIJ12. We kijken terug op een geslaagde 
bijeenkomst en zijn blij met uw belangstelling voor onze organisatie. 
 
Op woensdag 2 juni a.s. van 17.00 – 19.00 uur organiseren wij opnieuw een online werkbezoek. 
Deze is bedoeld voor AV-leden die er op 21 april niet bij konden zijn. 
Uiteraard bent u ook van harte welkom. Tijdens dit bezoek kunnen ook andere onderwerpen aan de 

orde komen, afhankelijk van de behoefte die er is. Deze uitnodiging wordt u via het IPO 
toegestuurd. 
 
Zoals beloofd ontvangt u hierbij: 

- De presentaties van 21 april 
- Enkele factsheets  

- Kennismakingsbrochure BIJ12 
- Aanvullende informatie over de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade 

 
Mocht u verder nog vragen hebben of behoefte aan meer informatie, dan kunt u een e-mail sturen 
naar werkbezoek@bij12.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Leontina Burgers 

Communicatieadviseur 

 

mijn werkdagen zijn ma t/m do 

Leidseveer 2, 3511  SB Utrecht  |   www.bij12.nl 
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Werkbezoek AV-leden 
aan BIJ12

21 april 2021



Welkom door 
Jolinda van der Endt

directeur BIJ12



ProgrammaProgramma

Welkom – Jolinda van der Endt

Introductie BIJ12

Ontwikkelingen stikstof – Tjeerd van den Heuvel

Natuurinformatie en Natuurbeheer – Jan Willem van der Vegte

Afhandeling faunaschade (ganzen) - William van Dijk

PAUZE

Natuurmonitoring en de rol NDFF - Renée Bekker

Ontwikkelingen informatiebeveiliging BIJ12

Huisvesting

Afsluiting door Pieter Hilhorst, algemeen directeur IPO

10.00 - 10.10 uur

10.10 - 10.25 uur

10.25 - 10.30 uur

10.30 - 10.35 uur

10.35 - 10.50 uur

10.50 - 11.00 uur

11.00 - 11.15 uur

11.15 - 11.30 uur

11.30 - 11.45 uur

11.45 - 12.00 uur













Natuurinformatie en Natuurbeheer

Voorbeeldproject Voortgangsrapportage Natuur:

• Provincies en het ministerie van LNV rapporteren jaarlijks 
over de voortgang van het natuurbeleid

• Provincies en LNV schrijven
• BIJ12 verzorgt projectleiding



Werkwijze

• Methodiek onderhouden
• Gegevens verzamelen, valideren, 

beschikbaar stellen
• Opdrachtgever namens gezamenlijke 

provincies



Relevante ontwikkelingen



Expertiseteam Stikstof en Natura 2000: 
ondersteuning IPS (programma stikstof)



Informatiebeveiliging

• BIJ12 ontwikkelt en beheert informatievoorzieningen

• Kwetsbaarheden, kans op misbruik

• Maatregelen getroffen:
- enkele applicaties tijdelijk onbereikbaar gemaakt voor publiek
- tijdelijke organisatie ingericht
- onderzoek naar misbruik gestart

• Stand van zaken:
- geen sporen van misbruik gevonden

• - inmiddelsenkele belangrijke applicaties weer bereikbaar gemaakt

• Structurele maatregelen nodig:
- investeren in ICT-kennis en -capaciteit



Huisvesting

Kader:

• Eind 2018 → AV stemt in met verlenging huidige 
huurcontract per 1/1/2020

• Vanaf 2020 → sterke groei opgaven (zoals NDFF, 
Omgevingswet, Stikstof)

• Nu al → 60 werkplekken voor 140 medewerkers 
(vast en inhuur) en groeit nog

• Diverse huisvestingsopties onderzocht

• Uitgangspunten hierbij: laagste kosten, sober,
functioneel, representatief



Huisvesting

Stand van zaken:

• Maart 2021 → IPO-bestuur voorgenomen besluit uitbreiding 
huisvesting op huidige locatie (met OV campus)

• April 2021 → Positief advies OR

• Huidige 1355 m2 uitbreiden met circa 800 m2. Totaal moet 
heringericht/aangepast aan nieuwe werkelijkheid

• Mei 2021 → IPO-bestuur definitief besluit, AV behandelt voorstel in 
juni



Zijn er nog vragen?



Afsluiting door Pieter Hilhorst
algemeen directeur IPO



Dank voor uw aanwezigheid!

Voor vragen of meer informatie
kunt u een e-mail sturen naar

werkbezoek@bij12.nl

mailto:werkbezoek@bij12.nl




BIJ12 Faunazaken
William van Dijk



1. Stand van zaken ‘MijnFaunazaken’

2. Ontwikkelingen schade in Nederland

3. Kwaliteitstraject graslandtaxaties

4. Overige lopende projecten

5. Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

Onderwerpen presentatie



Stand van zaken ‘MijnFaunazaken’

• Per 1 november 2019 in de lucht, FF3000 gestopt

• MijnFaunazaken is hét portaal van de boer om een aanvraag voor 
een tegemoetkoming in te dienen en te volgen.

• Digitale koppelingen met KVK-nummer, Mijnpercelen van RVO, 
taxatiebureaus, bejaaggegevens FRS, diverse kaartlagen, WBE 
grenzen, N2000 en ganzenfoerageergebieden.

• Volledige digitalisering van backoffice van aanvraag, opdracht tot 
taxatie, ontvangst taxatierapporten tot betaling. Ook beoordeling 
vindt deels geautomatiseerd plaats.



Stand van zaken ‘MijnFaunazaken’



Ontwikkelingen faunaschade

• De getaxeerde faunaschade in Nederland in 2020 was 
€ 35,7 miljoen

• De uitgekeerde faunaschade in 2020 was €31,5 miljoen



Ontwikkelingen faunaschade

• 83% van de getaxeerde landbouwschade werd veroorzaakt door ganzen

• Schade door de wolf was in 2020 minder dan 0,3% van de totale 
getaxeerde schade



Aanleiding: 
- Huidige taxatierichtlijnen uit 2001
- Invoering MijnFaunazaken, 2019: digitalisering 
tegemoetkomingsproces
- Nu tijd voor kwaliteitsslag taxaties.

Doel: 
Taxatieproces aanscherpen zodat taxaties nauwkeuriger, objectiever, 
transparanter en praktisch uitvoerbaar zijn

Proces: 
In samenwerking met provincies, taxatiebureaus, grondgebruikers en 
externe experts herzien van taxatierichtlijnen, taxatiehulpmiddelen, 
kwaliteitsborging en terugkoppeling richting provincies.

Oplevering: Eind 2021

Kwaliteitstraject graslandtaxaties 2020-2021



• Onderzoek naar verstorend effect faunabeheer in N2000 voor betere 
vergunningverlening.

• Onderzoek naar slimme, niet-dodelijke preventieve maatregel voor 
effectieve niet-dodelijke ganzenverjaging.

• Reestudie naar effectief beheer van reeën ter voorkoming van 
aanrijdingen.

• Uitwerking en praktijkproef drempelsystematiek naar een logischere, 
consistentere, begrijpelijke, juridisch houdbare en positief prikkelende 
tegemoetkomingssystematiek met minder administratieve regeldruk.

Overige lopende projecten



• 2020: Advies Faunabeheereenheden: Vertrouwen geven, 
verantwoordelijkheid nemen ‘Mensen maken het verschil’

• 2021: Advies over robuust ganzenbeleid.

• 2021-2023: Uitwerking en praktijkproef drempelsystematiek; 
naar een logischere, consistentere, begrijpelijke, juridisch 
houdbare en positief prikkelende tegemoetkomingssystematiek 
met minder administratieve regeldruk.

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade





 
 
 
 
 
BIJ12 – uitvoeringsorganisatie voor provincies 
 
BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. De organisatie is in 2013 opgericht. 
We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken. BIJ12 heeft een 
formatie van ruim 80 fte en heeft daarnaast een wisselend aantal tijdelijke medewerkers. 
We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units: 
 

• Natuurinformatie en Natuurbeheer 
• Faunazaken/AdviesCommissie Schade Grondwater/Subsidieregeling Opruiming Drugsafval 
• Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 
• Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) Provincies 

 
Deze units worden ondersteund door het team Bedrijfsvoering. 
 
Aanleiding oprichting BIJ12 
In 2011 nam het bestuur van het IPO het besluit dat het IPO-bureau alleen nog zou acteren vanuit de 
rollen ‘belangenbehartiging’ en ‘innovatie en uitwisseling’. Dit betekende onder andere dat 
uitvoerende gemeenschappelijke werkzaamheden niet meer binnen het IPO-bureau pasten. Daarnaast 
maakte het Decentralisatieakkoord Natuur (2011) de provincies verantwoordelijk voor een aantal 
nieuwe taken, en besloten de gezamenlijke overheden (ministerie van IenM, EZ en Defensie en de 12 
provincies) een PAS-bureau in te stellen. De Kring van Provinciesecretarissen gaf in 2013 de opdracht 
te onderzoeken of er een gemeenschappelijke werkorganisatie moest komen en hoe deze er dan uit 
komt te zien. Op basis van deze opdracht werd in 2013 besloten om BIJ12 als gemeenschappelijke 
uitvoeringsorganisatie onder te brengen bij de vereniging IPO, in de zogenoemde ‘IPO-schil’. In deze 
constructie functioneert BIJ12 als zelfstandig onderdeel van het IPO en is er wat betreft 
werkzaamheden een duidelijke afbakening tussen de werkzaamheden op het gebied van 
belangenbehartiging en lobby, die bij het IPO-bureau zijn belegd, en uitvoerende werkzaamheden, die 
bij BIJ12 zijn belegd. BIJ12 en het IPO-bureau werken sinds 2014 voor het IPO-bestuur en de 
gezamenlijke provincies, ieder met hun eigen profiel. BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering 
van hun gemeenschappelijke taken. Binnen BIJ12 zijn de volgende units ingericht: Unit Faunazaken/ 
AdviesCommissie Schade Grondwater, Subsidieregeling Opruiming Drugsafval, Unit Natuurinformatie 
en Natuurbeheer, (Unit) Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, en de Unit GBO provincies.  
 
IPO-Bureau en BIJ12 
BIJ12 is materieel een zelfstandige organisatie en is er wat betreft werkzaamheden er een duidelijke 
afbakening tussen de werkzaamheden op het gebied van belangenbehartiging en lobby, die bij het 
IPO-bureau zijn belegd, en uitvoerende werkzaamheden, die bij BIJ12 zijn belegd. BIJ12 en het IPO-
bureau werken sinds 2014 voor het IPO-bestuur en de gezamenlijke provincies, ieder met hun eigen 
profiel.   



 
 

 
 
 
Governance 
Voor de provinciale aansturing van BIJ12 zijn de volgende producten in het kader van de P&C-cyclus 
van belang: 
 
• Begroting/jaarplan BIJ12 en de Jaarrekening/-verslag BIJ12. Beide worden jaarlijks vastgesteld 

door het IPO-bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De voorbereiding hiervan 
vindt met name plaats met onze ambtelijke opdrachtgevers vanuit de voor BIJ12 relevante 
Ambtelijke adviescommissies.  

• Werkplan BIJ12 (uitwerking van jaarplan en begroting), Kwartaalrapportages over het werkplan 
BIJ12 en Jaarrapportage over het werkplan BIJ12. Deze worden ook op met name ambtelijk niveau 
in samenwerking met de provincies opgesteld en ter kennisname toegezonden aan de voor BIJ12 
relevante Ambtelijke adviescommissies. Relevante Bestuurlijke adviescommissies ontvangen 
alleen het werkplan. 
 

BIJ12 werkt met ambtelijke en bestuurlijke portefeuillehouders vanuit de provincies, waar regulier 
overleg mee plaatsvindt. 
 
Financiering 
BIJ12 wordt vrijwel geheel gefinancierd door de provincies. Voor de verschillende onderwerpen waar 
BIJ12 gemeenschappelijke provinciale werkzaamheden voor uitvoert, zijn verdeelsleutels 
afgesproken. Elke provincies draagt voor een voor haar passend deel bij aan de kosten van deze 
uitvoering. Zo draagt een provincie met bijvoorbeeld veel faunaschade meer bij aan het onderdeel 
Faunazaken dan een provincie die weinig faunaschade heeft. Of een provincie met weinig 
stikstofproblematiek draagt minder bij aan de kosten van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 
dan een provincie waar dit wel veel voorkomt. De begroting en verantwoording hiervan staan in de 
hierboven genoemde P&C producten, die ook een toelichting geven op de verdeelsleutel. 
 
  

Algemene vergadering

IPO-bureau 
(onderneming)

BIJ12 
(onderneming)

IPO-bestuur

Algemeen directeur IPO

Bestuurlijke- en 
Ambtelijke 

AdviesCommissies 
(BAC en AAC) 

Kring van 
Provinciesecretarissen



Organogram BIJ12 
 

Missie  
Wij voeren gemeenschappelijke opgaven van provincies voor de fysieke leefomgeving uit. 
 
Visie 
Wij staan voor een efficiënte uitvoeringsorganisatie voor provincies. Wij leveren in opdracht 
professionele rapportages, analyses, informatie(voorzieningen), adviezen, gegevensverzamelingen en 
onderzoek, en we handelen faunaschades af. 

Kernwaarden 
Samen, betrouwbaar  
 
Kerncompetenties  

• (goed) Opdrachtnemerschap 
• Resultaatgerichtheid 
• Samenwerken 



Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade  
 
De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) adviseert provincies over het 

voorkomen en bestrijden van faunaschade, het onderzoek daarnaar en faciliteert hen in 
het maatschappelijk debat erover. De MARF is in 2017 ingesteld door de 12 

provinciebesturen. De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de 

provincies over het provinciale faunaschadebeleid.  
 

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade  
De leden van de Adviesraad hebben volgens een opgestelde profielschets ruime 

bestuurlijke ervaring, kennis van de provincie en ieder lid heeft afzonderlijk kennis op 

één van de volgende terreinen: jacht, landbouw, natuurbescherming (zowel 
gebiedsbescherming als soortenbescherming), dierenbescherming, wetenschap met 

nadruk op dierenecologie of het faciliteren van debat over faunaschade. En beschikken 
bij voorkeur over aantoonbare betrokkenheid en kennis van het faunabeheer. 

De Adviesraad is onafhankelijk. De leden zitten zonder last of ruggenspraak in de 

Adviesraad en zijn nadrukkelijk niet een vertegenwoordiger van belangenorganisaties. 
BIJ12 voert het secretariaat van de raad.  

 

Samenstelling Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade 
-     de heer drs. G. Beukema (voorzitter) 

-     de heer drs. C.J. Kalden (natuur) 
-     mevrouw J.F. Snijder- Hazelhoff (jacht)  

-     de heer prof. dr. H.A.C. Runhaar (wetenschap) 

-     mevrouw drs. H.M. van Veen (dierenwelzijn) 
-     heer A.P. Verhorst (landbouw) 

 
Het Adviesprogramma  

De MARF heeft in haar adviesprogramma bepaald over welke thema’s zij advies wil 

uitbrengen aan de 12 provincies. Het rapport met adviesprogramma is eind 2017 
aangeboden aan de bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO. De Raad 

heeft in haar adviesprogramma de volgende thema’s benoemd:  

 
1. Gebiedsgericht faunaschadebeleid  

2. Maatschappelijke optimalisatie systematiek tegemoetkoming faunaschade  
3. Robuuste ganzenaanpak  

4. Advies Faunabeheereenheden  

 
Het eerste thema betreft een door de provincies aangekondigd adviesverzoek. De andere 

twee thema’s betreffen voorstellen voor ongevraagde adviezen naar aanleiding van 
suggesties van de provincies, de Commissie Onderzoek Faunazaken en de organisatie 

BIJ12. De MARF wil haar adviezen richten op de balans tussen de bescherming van 

natuurlijk in het wild levende dieren en faunaschadebestrijding. De Raad pleit voor het 
maatschappelijk rendement als leidend beginsel voor een effectieve 

uitvoering. Daarnaast wil de Raad haar adviezen onderscheidend positioneren in de 

uitvoeringsstrategie “voorkomen-bestrijden-betalen” die voor de schadeaanpak in het 
faunabeheer geldt.  

 
Maatschappelijk effecten  

Bij de advisering wil de Raad aangrijpingspunten benoemen voor de onderlinge 

samenwerking tussen de provincies. Ook streeft de Raad naar adviezen van 
beschouwende aard, op hoofdlijnen, niet te gedetailleerd of te instrumenteel. De Raad 

heeft gekozen voor onderwerpen die in meerdere provincies spelen en waarbij sprake is 
van maatschappelijke effecten. De Raad wil de uit te brengen adviezen baseren op zo 

wetenschappelijk mogelijk onderbouwde feiten.  
  



De Adviesraad heeft volgens haar instellingsbesluit tot taak gevraagd en ongevraagd: 

• te adviseren aan de provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade 
en het toe te passen instrumentarium daarbij; 

• te adviseren over onderzoeksresultaten om faunaschade te kunnen voorkomen en 
bestrijden; en 

• te faciliteren (in het kader van haar adviestaak) van het maatschappelijk debat.  

 
De Adviesraad heeft de volgende adviezen opgeleverd:  

 

• ‘Verbinden en vernieuwen, naar een nieuwe balans tussen preventie en vergoeding’ 
(december 2018). 

• Tussenadvies  ‘Op weg naar een robuust ganzenbeheer’ (november 2019) 
• Advies Faunabeheereenheden ‘Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen’ 

(september 2020) 

• Advies ‘Ganzen zonder grenzen, advies voor een robuust & gebiedsgericht 
ganzenbeheer’ (mei 2021) 

 
Meer informatie over het adviesprogramma en de bijbehorende adviesrapporten vindt u 

op bij12.nl/marf.  



Maak kennis met BIJ12
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IPO: van, voor en door provincies

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de 
gezamenlijke belangen van de provincies bij het Rijk 
en in Europa. Dat doen we door een informerende en 
richtinggevende rol te spelen bij de voorbereiding van 
beleid dat voor de provincies van belang is. Maar ook 
door kennisdeling met en informatievoorziening aan de 
provinciale partners en stakeholders. Het IPO beschikt 
hiertoe over een uitgebreid netwerk en onderhoudt 
contact met onder andere het kabinet, het parlement, 
de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke 
organisaties op alle terreinen waar de provincies actief 
kunnen zijn.
 

BIJ12 uitvoeringsorganisatie van het IPO

Voor ondersteuning op het gebied van vitaal platteland en de fysieke 
leefomgeving is door het IPO in 2014 BIJ12 opgericht. BIJ12 bestaat nu 
ruim 5 jaar en doet het werk voor de provincies vanuit de volgende units:  

• Natuurinformatie en Natuurbeheer
• Faunazaken
• AdviesCommissie Schade Grondwater
• Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies
• Stikstof en Natura 2000

De units worden ondersteund door Bedrijfsvoering. 

 BIJ12.nl
 Twitter.com/BIJ12nl of @BIJ12nl
 LinkedIn.com/company/BIJ12

Netwerk, innovatie en kennisuitwisseling
Het IPO biedt een platform aan de provincies voor het  
bouwen van een relevant netwerk, het stimuleren van inno-
vatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen 
provincies ‘best practices’ uitwisselen en vernieuwingen  
in het provinciaal beleid in gang zetten. Ons gezamen- 
lijke doel daarbij is een bijdrage leveren aan de kwaliteit,  
effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur. 

Meer weten over het IPO? 
Kijk op www.ipo.nl of neem contact met ons op via  
070 - 888 12 12 of communicatie@ipo.nl.
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Voorwoord
Als Zeeuwse uit een boerenfamilie heb 
ik geleerd dat onze omgeving, prachtige 
natuur en mooie landschappen geen van-
zelfsprekendheden zijn. De zorg voor onze 
omgeving vraagt blijvende aandacht van 
ons allemaal zodat de komende generaties 
daar ook van kunnen genieten. De mensen 
van BIJ12 leveren hier met liefde en passie 
een bijdrage aan. In deze brochure maakt u 
kennis met een aantal van hen. 

BIJ12 is een unieke organisatie. We zijn een 
uitvoeringsorganisatie bij het Interprovinciaal 
Overleg en werken samen met de provincies 
aan uiteenlopende opgaven, voornamelijk op 
het gebied van vitaal platteland en de fysieke 
leefomgeving. Zo beheren we verschillende 
applicaties en informatievoorzieningen zoals 
het Zwemwaterportaal en de Risicokaart. 
We zorgen voor natuurmonitoring, leveren 
natuurgegevens en ontwikkelen applicaties 
die de monitoring ondersteunen. Ook weten 
we hoe we natuurdata effectief kunnen 
inwinnen, beheren en ontsluiten. Onze 
medewerkers zijn deskundig op het gebied 
van faunaschade en doen onderzoek naar 
het voorkomen ervan. Ook ondersteunen we 
secretariaten van provinciale werkgroepen. 
We werken vanuit onze professionaliteit en 
deskundigheid, waarbij kwaliteit, betrouw-
baarheid en voorspelbaarheid voorop staan. 

We zijn gewend om snel in te kunnen spelen 
op ontwikkelingen bij provincies. We zijn een 
wendbare en flexibele organisatie en zetten 

ons gezamenlijk met veel energie en toewij-
ding in voor onze opdrachtgevers bij de pro-
vincies en de partners in het netwerk van de 
provincies. De mensen van BIJ12 vormen een 
sterk team dat in een goede sfeer met elkaar 
en de provincies samenwerkt. Voortdurende 
ontwikkeling staat hierbij centraal. 

Dat alles maakt dat ik trots ben op BIJ12. 
Ik nodig u graag uit om kennis met ons te 
maken.

Jolinda van der Endt
directeur BIJ12

BI
J1

2
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Karin Cox
Coördinator Team  
Informatievoorziening: 

‘BIJ12 wil voor provincies hét 
natuurinformatieknooppunt zijn. 
Om dit waar te kunnen maken, is 
het belangrijk dat gegevens over 
natuur en subsidieverlening op de 
juiste wijze, veilig en uniform vast-
gelegd en gedeeld kunnen worden. 
Maar ook dat data goed van kwa-
liteit is en snel en efficiënt vanaf 
elke plek digitaal te zien en te 
gebruiken is. Samen met het team 
Informatievoorziening zorgen we 

hiervoor. Ook zien we erop toe dat 
BIJ12 voldoet aan de wetten en 
regels rondom informatiebeheer 
en archivering, informatiebeveili-
ging en privacy. 
Daarnaast is ons team aanspreek-
punt voor het ontwikkelen en 
beheren van informatievoorzie-
ning voor BIJ12 en provincies. We 
adviseren over steeds complexere 
informatievragen. Daarbij kijken 
we welke data, informatiepro-
ducten en IT nodig zijn. Een goed 
voorbeeld van zo’n complexe 
vraag is de Omgevingswet die 

binnenkort van kracht wordt. Om 
de uitvoering van de wet moge-
lijk te maken, wordt het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet ontwikkeld. 
Dit stelsel zorgt ervoor dat alle 
digitale informatie straks op één 
plek te vinden is: het Omgevings- 
loket. Via dit loket kan iedereen 
snel zien wat wel of niet mag  
volgens de Omgevingswet.  
Voor provincies betekent dit een 
nieuwe, meer gedigitaliseerde 
manier van werken. Wij zijn er 
klaar voor om provincies ook in 
deze nieuwe rol te ondersteunen.’ 

We willen het 
natuurinformatieknooppunt zijn 

voor provincies.

Voorwoord
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Van informatievoorziening tot rapportage

De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer 
ondersteunt provincies bij de uitvoering 
van het natuurbeleid. Dit doen we door 
monitoring, dataopslag, informatieproduc-
ten, analyses en rapportages van de natuur. 
We ontwikkelen en beheren methoden 
en standaarden voor het monitoren van 
de kwaliteit van de natuur. Namens de 
provincies zijn we ook opdrachtgever voor 
monitoring van planten- en diersoorten in 
Nederland. Verder zorgen we voor gevali-
deerde en toegankelijke natuurdata in de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
en de Nationale Databank Vegetaties en 
Habitats (NDVH). Met deze gegevens kan 

worden beoordeeld hoe het gaat met de 
natuur in ons land. Provincies gebruiken 
veel van deze gegevens ook voor beoor-
deling van de inzet van subsidiegelden 
en verantwoording over internationale 
natuurdoelen aan de Europese Unie. Een 
andere taak is het coördineren van de 
uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur 
en Landschap (SNL). We ondersteunen de 
uitvoering van het subsidiestelsel, zodat 
dit in elke provincie soepel en op dezelfde 
wijze verloopt.

 BIJ12.nl /NINB
 BIJ12.nl/VRN
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De Voortgangs- 
rapportage Natuur  

wordt steeds  
belangrijker.

6



Margot Kroot
Adviseur Uitvoering Natuurbeheer:

‘Jaarlijks besteden de provincies ruim 
120 miljoen euro subsidiegeld aan 
natuur- en landschapsbeheer via het 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap. 
Omdat dit stelsel vrij ingewikkeld is, 
werken BIJ12, beheerders en provin-
cies intensief samen om de uitvoe-
ring soepel te laten verlopen. Er zijn 
verschillende werkgroepen waar 
mijn collega’s en ik aan deelnemen. 
Provincies maken elk jaar een plan 
voor natuurbeheer en agrarisch 
natuurbeheer. Daarin staat wat er 
bereikt moet worden in verschil-
lende gebieden. Het natuurbeheer 
wordt vervolgens uitgevoerd door 
terreinbeherende organisaties zoals 

Natuurmonumenten, Staatsbosbe-
heer, de twaalf provinciale land-
schappen en particuliere beheerders. 
Het agrarisch natuurbeheer wordt 
met name door boeren gedaan. Zij 
zorgen bijvoorbeeld dat weidevogels 
in alle rust kunnen broeden door 
niet in het voorjaar, maar juist later 
te maaien. Wij stelden voor provin-
cies een uniform model voor het 
aanvragen van een subsidie op. Ook 
onderhouden we de Index Natuur en 
Landschap. Hierin staan bijvoorbeeld 
standaardkostprijzen voor natuurbe-
heer per beheertype. Op basis daar-
van wordt de subsidie vastgesteld.
Wat kost bijvoorbeeld het snoeien 
van een bomenrij of het aanbrengen 
van een raster? Het is mijn taak om 

We zorgen dat de uitvoering van het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap soepel verloopt.

Koen Rutten
Adviseur Monitoring Natuur: 

‘Tussen 2011 en 2027 moet er in 
Nederland 80.000 hectare natuur bij 
komen als onderdeel van het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN). Dat is door 
provincies en het Rijk in het Natuur-
pact afgesproken. Het Natuurpact 
zorgt voor het verbeteren en in stand 
houden van de biodiversiteit. Via de 
jaarlijkse ‘Voortgangsrapportage 
Natuur’ (VRN) doen provincies en Rijk 
verslag van de groei van het NNN en 
de belangrijkste ontwikkelingen in 

het natuurbeleid. BIJ12 ondersteunt 
bij het opstellen van dit rapport. Als 
projectleider en informatiespecialist 
help ik de projectgroep bij het verza-
melen van alle gegevens. Deze komen 
van provincies, het ministerie van LNV, 
Rijkswaterstaat, RVO, CBS en het Plan-
bureau voor de Leefomgeving. Ook 
ondersteun ik bij het interpreteren van 
de gegevens naar conclusies voor in 
het rapport. Vanuit BIJ12 organiseren 
we bovendien met een klein team alle 
praktische zaken rondom het rapport 
zoals overleggen, agendering in inter-

provinciale overleggen, tekstredactie, 
opmaak en communicatie.
De VRN wordt steeds belangrijker bin-
nen de politiek. Naar aanleiding van 
de VRN over 2017 maakten de Tweede 
Kamer en de minister afspraken over 
de uitbreiding van volgende voort-
gangsrapportages. Door de goede 
samenwerking tussen provincies, het 
IPO, het ministerie van LNV en BIJ12 
gaat dat vast lukken. Als ik straks het 
gedrukte exemplaar van de VRN over 
2018 in handen heb, is dat toch een 
speciaal moment.’

deze kostprijzen jaarlijks, in samenwer- 
king met Wageningen Environmental 
Research, actueel te houden.‘
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Voorkomen, bestrijden en betalen  
van faunaschade

Boeren ondervinden soms schade door 
natuurlijk in het wild levende dieren. 
Meestal gaat het om schade aan gewassen, 
bijvoorbeeld door ganzen die graslanden 
kaal eten. Soms gaat het om schade aan die-
ren, zoals schapen die verwond of gedood 
worden door een wolf. Deze schade wordt 
ook wel faunaschade genoemd. De provin-
cies zijn verantwoordelijk voor het verlenen 
van tegemoetkomingen in faunaschade. 
BIJ12 voert deze regeling voor de provin-
cies uit. Ons motto is: voorkomen, bestrij-
den, betalen. Bij het beoordelen van een 
aanvraag voor een tegemoetkoming kijken 
we of een boer voldoende heeft gedaan om 
schade te voorkomen. We adviseren boeren 
hierover, onder andere via Faunaschade 
Preventie Kits. Ook doen we onderzoek naar 
het voorkomen van faunaschade. Onlangs 
deden we een studie naar welke maïssoor-
ten dassen het liefst eten en welke niet. Een 
boer kan op basis van onze bevindingen 
beslissen andere maïs te gaan verbouwen. 
Boeren én provincies profiteren hier dan 
ook weer van, omdat de schade afneemt. 

Schade door de wolf: een nieuwe taak
Door de komst van de wolf naar ons land 
kreeg BIJ12 er een nieuwe taak bij. Samen 
met de provincies stelden we een nieuw 
interprovinciaal wolvendraaiboek op. Het 
beschrijft hoe provincies moeten hande-
len nu de wolf zich in ons land gevestigd 

heeft. Voorlichting over het voorkomen van 
schade door de wolf aan schapenhouders 
en het inrichten van een wolvenmeldpunt 
worden vaste werkzaamheden van BIJ12. 

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade
Binnen de unit Faunazaken bieden we 
inhoudelijke en secretariële ondersteu-
ning aan de Maatschappelijke Adviesraad 
Faunaschade. Deze raad adviseert provin-
cies over het voorkomen en bestrijden van 
faunaschade, onder andere op basis van 
onderzoek. Ook faciliteert de raad pro-
vincies in het maatschappelijk debat over 
faunaschade.

 BIJ12.nl/faunazaken
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Mark Westebring
Consulent Faunazaken:

‘De consulent is het aanspreekpunt 
voor de uitvoering van faunaschade- 
regelingen in de provincie. Ik werk 
voornamelijk voor Gelderland 
en Overijssel. Mijn functie is heel 
breed en ik heb met veel partijen te 
maken. Dat maakt het zo leuk. De 
ene dag zit ik op kantoor voor het 

Thijs Janssens
Coördinator Faunazaken: 

‘Jaarlijks behandelen we namens 
de provincies zo’n 5.000 aanvragen 
voor tegemoetkomingen in fauna-
schade. Samen met het team zorg ik 
dat het hele proces van aanvraag tot 
uitbetaling goed verloopt. In 2018 
werd bijna 23 miljoen euro aan tege-
moetkomingen uitbetaald. Provincies 
bepalen zelf het beleid binnen hun 
provinciegrenzen. Noord-Holland en 
Friesland hebben vooral schade door 
ganzen. In Limburg zijn het weer 
dassen en wilde zwijnen die relatief 
veel schade veroorzaken. 
Vanaf 2020 is het hele proces van 
schadeafhandeling volledig digi-
taal ingericht. Papier is dan van de 
bureaus verdwenen en het proces 

Binnenkort  
taxeren we 

faunaschade  
ook met drones  

en satelliet- 
beelden.

Bij schademelding van een wolf moeten we  
snel in actie komen.

beoordelen van aanvragen voor een 
tegemoetkoming. De andere dag 
ben ik op pad om voorlichting te 
geven aan boeren over het voorko-
men en bestrijden van schade. We 
krijgen ook meldingen over schade 
door wolven binnen. Wanneer een 
schapenhouder belt dat hij dode of 
gewonde schapen heeft, doe ik een 
eerste beoordeling aan de hand 

van foto’s. Lijkt het om een wolf te 
gaan, dan kom ik snel in actie om 
binnen 24 uur een DNA-monster af 
te nemen. Dit monster wordt in een 
laboratorium verder beoordeeld. 
Doordat ik zowel met provincies 
als boeren te maken heb, zie ik of 
beleidsregels voor faunaschade 
uitvoerbaar zijn. Soms wil dat wel-
eens knellen. Ik zie het als mijn rol 
om provincies daarover te advise-
ren. Want je moet de regels wel uit 
kunnen leggen.’ 

verloopt sneller en efficiënter. Ook 
op het gebied van taxaties maken we 
een professionaliseringsslag. Voor 
het taxeren van faunaschade maken 
we gebruik van onafhankelijke 
taxatiebureaus. We gaan werken 
met nieuwe protocollen, controle-
taxaties, digitale uitwisseling en een 

nog nauwkeurigere vastlegging. Ook 
de wijze van taxeren verandert de 
komende jaren. Nieuwe technieken 
zoals drones en satellietbeelden 
doen hun intrede en ondersteunen 
taxateurs bij hun werk. We streven 
naar betrouwbare en nauwkeurige 
taxaties.’
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Advies over schade door 
onttrekking van grondwater
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Door het onttrekken van water uit de bodem of door het  
infiltreren van water in de bodem, kan de grondwaterstand 
lager of hoger worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij winning 
van drinkwater, onttrekking van grondwater door de industrie  
en door bronbemalingen. Verlaging van de grondwaterstand 
door onttrekking van grondwater komt het meeste voor.  
Hierdoor ontstaat schade aan bijvoorbeeld land- en tuin-
bouwgewassen of gebouwen.  

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) is een 
onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies 
de schade onderzoekt en hierover een advies uitbrengt. Het 
secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt 
inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de com-
missie. In 2018 handelde de ACSG 28 schademeldingen af. 
Het aantal schademeldingen neemt steeds meer toe, mede 
door de extreme droogte in 2018. De termijn waarbinnen 
een schademelding wordt afgehandeld varieert. Schade 
aan gebouwen is bijvoorbeeld sneller in kaart gebracht dan 
schade aan gewassen. 

 BIJ12.nl/ACSG
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Saske Klerks
Adviseur ACSG: 

‘Door onttrekking van grondwater  
ontstaat soms schade aan gebou-
wen, maar ook aan landbouw-
gewassen. Ik hou me bezig met 
de laatste categorie voor heel 
Nederland, vooral in Overijssel, 
Gelderland en Noord-Brabant. 
Landbouwschades zijn complexe 
trajecten. Gemiddeld ben ik drie 
tot vijf jaar bezig met een zaak. 
Dat is lang, maar het gaat om grote 
oppervlakten, soms wel 1.500 hec-
tare. Vaak wordt veldwerk verricht 
met honderden grondboringen. 
Een schademelding wordt meestal 
door een groep boeren ingediend, 
bijgestaan door LTO Nederland. 
Ze kloppen bij ons aan omdat hun 
gewassen minder goed groeien 
doordat er drinkwater gewonnen 
wordt. In een werkgroep, waarin 
alle belanghebbenden vertegen-

woordigd zijn, bespreken we regel-
matig het proces en de voortgang. 
De eerste stap van het schadeon-
derzoek is een analyse van de ver-
laging, vaak via een model. Daarna 
volgt een bodemkundig-hydrolo-
gisch onderzoek door een extern 
bureau. Als de meet- en modelge-
gevens binnen zijn, bereken ik de 
totale schade en het schadebedrag 
per boer. Ze krijgen deze vergoe-
ding jaarlijks uitgekeerd zolang de 
waterwinning voortduurt. Door de 
extreem droge zomer in 2018 nam 
het aantal meldingen toe. Het is 

dan de vraag waardoor de schade 
precies is ontstaan. Droogteschade 
als gevolg van het klimaat komt 
niet voor vergoeding in aanmer-
king. Soms is het flink puzzelen om 
tot een goede oplossing te komen. 
Boeren nemen niet altijd genoegen 
met de uitkomst. Een veldbezoek 
met betrokkenen geeft vaak meer 
begrip. Met een aantal grondbo-
ringen kan ik de boeren dan met 
eigen ogen laten zien waarom op 
de ene plek meer schade is dan op 
de andere.’  

De droge zomer 
zorgde voor meer 

schademeldingen.
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Functioneel beheer van ruim 
20 provinciale applicaties

Provincies maken voor de uitvoering van hun taken vaak 
gebruik van gemeenschappelijke applicaties en informatie-
systemen. BIJ12 verzorgt het beheer van zo’n 20 gemeen-
schappelijke informatiesystemen. Een grote applicatie is het 
Zwemwaterportaal dat inzicht geeft in de kwaliteit van het 
(open) zwemwater in Nederland. Met de applicatie kun je 
zien waar je veilig kunt zwemmen. Een andere belangrijke 
applicatie is de Risicokaart. Deze toont welke risico’s iemand 
heeft in de directe woonomgeving. Staat er bijvoorbeeld een 
chemische fabriek of is er kans op overstroming? 

Een andere applicatie die BIJ12 beheert is het Landelijk 
Grondwater Register (LGR). Het LGR bevat een landelijke 
registratie van grondwatervergunningen en meldingen voor 
grondwateronttrekkingen, infiltraties en open en gesloten 
bodemenergiesystemen. De informatie wordt aangeleverd 
door waterschappen, provincies en gemeenten. Wil iemand 
een nieuwe vergunning voor grondwateronttrekking aanvra-
gen, dan moet de provincie eerst het LGR raadplegen. Recent 
ontwikkelde BIJ12 samen met provincies het Archeodepot. 
Het Archeodepot is een gezamenlijke databank waarin 
provincies de documentatie over hun archeologische monu-
menten digitaal vastleggen. BIJ12 verzorgt het functioneel 
beheer. In totaal zijn nu vijf provincies aangesloten. In de toe-
komst volgen meer provincies en mogelijk ook gemeenten.

 BIJ12.nl/GBO
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Bas Heite
Programmamanager: 

‘BIJ12 doet het beheer van zo’n 20 
applicaties voor provincies. Elke 
applicatie heeft een eigen lande-
lijk functioneel beheerder (LFB’er). 
Zij hebben dagelijks contact met 
gebruikers bij de provincies. De 
LFB’ers maken afspraken over 
nieuwe releases, lossen incidenten 
op, beantwoorden gebruikers-
vragen en rapporteren over het 
geheel. Bij het opstellen van een 
release – een nieuwe versie - is het 
belangrijk om alle 12 provincies 
op één lijn te krijgen. Wanneer het 
doel van de release is vastgesteld, 
zorgen de LFB’ers ervoor dat de 
release binnen de planning wordt 
gebouwd en getest. Ook zorgen 
ze dat er documentatie wordt 
gemaakt en dat de release wordt 
opgeleverd voor gebruik in de 
productieomgeving. 

In mijn rol als programmamanager 
heb ik een regiefunctie rondom 
meerdere applicaties. Met de 
voorzitters van de gebruikersgroe-
pen maak ik jaarlijks afspraken 
over wat moet gebeuren. Ik hou 
in de gaten of de afspraken ook 
worden uitgevoerd en los proble-
men op waar deze zich voordoen. 
Verder kijk ik hoe we de dienstver-
lening aan provincies voortdurend 

kunnen verbeteren. Hiervoor 
heb ik regelmatig contact met de 
voorzitters en portefeuillehouders 
binnen de ambtelijke adviescom-
missies.
 
We willen graag een betrouw-
bare partner voor provincies zijn. 
Daarom hebben we een profes-
sionaliseringsslag ingezet waar 
de certificering op ISO20000 voor 
effectief IT servicemanagement 

een onderdeel van is. Provincies 
kunnen erop rekenen dat onze 
dienstverlening volgens stan-
daardprocessen uniform uitge-
voerd wordt. Toch is certificering 
geen doel op zich. We moeten 
goed luisteren naar de wensen van 
provincies en op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen binnen hun 
werkveld. Een goede samenwer-
king staat of valt met duidelijke 
communicatie.’  

Een goede samenwerking staat of valt met  
duidelijke communicatie.
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Ondersteuning bij toestemmingsverlening

Natura 2000 is een Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden. Hier worden 
bepaalde habitattypen (leefgebieden) en 
planten- en diersoorten beschermd om de 
biodiversiteit in stand te houden. Ons land 
kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Provin-
cies zijn als beheerder verantwoordelijk voor 
wat er in deze natuurgebieden gebeurt. Ook 
beslissen provincies welke vergunningen wor-
den verleend voor eventuele economische 
activiteiten in en rond deze gebieden. 

Te veel stikstof
Een probleem in 118 Natura 2000-gebieden is 
het overschot aan stikstof. Dat komt bijvoor-
beeld door mest van landbouwbedrijven en 
uitstoot van industrie en auto’s. Dit is schade-
lijk voor de natuur wanneer deze gevoelig is 
voor stikstof. Om ruimte te bieden aan econo-
mische ontwikkelingen, maar ook te werken 
aan een sterkere natuur en minder stikstof, is 
in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
van start gegaan. 
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 
echter beslist dat het PAS in strijd was met de 
Habitatrichtlijn. Dit betekende het einde van 
het PAS. Op dit moment werken de ministeries 
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, 
Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse 
Zaken en Economische Zaken en Klimaat, 
Defensie, de Unie van Waterschappen, de pro-
vincies (verenigd in het IPO) en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen 
aan een nieuw perspectief dat in de plaats 
komt voor het PAS.
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Erwin Adema
Adviseur Stikstof en Natura 2000:

‘Provincies zijn verantwoordelijk voor 
de Natura 2000-gebieden binnen 
hun grenzen. Voor elk natuurgebied 
is vastgelegd welke planten, dieren 
en habitattypen er beschermd moe-
ten worden. Hiervoor is vastgesteld 
wat het doel is voor ieder gebied: 
behoud, herstel of juist uitbreiding 
van soorten en habitattypen. Om dit 
te bereiken maken provincies – en 
in sommige gevallen het Rijk - een 
Natura 2000-beheerplan. Provin-
cies maken deze plannen samen 

Belangrijke schakel
Een team van ecologen, milieukundigen, 
juristen en projectmedewerkers bij BIJ12 
ondersteunt de opgave om tot een nieuwe 
aanpak te komen in opdracht van de geza-
menlijke provincies. BIJ12 is daarbij een 
belangrijke schakel tussen uitvoering en 
beleid. We ondersteunen met een centrale 
helpdesk voor provincies, kennismanage-
ment, projectbegeleiding en specialistische 
of beleidsadvisering. Ook coördineren we 
het opstellen van rapportages die gedetail-
leerde informatie geven over de situatie en 
ontwikkelingen van de natuur en neerslag 
van stikstof op deze natuur. 

 BIJ12.nl/stikstof
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Moniek Brugmans
Senior Adviseur:

‘Een nieuw initiatief in plaats van het 
PAS heeft tijd nodig. We overleggen 
hierover met Rijk, provincies, de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten 
en de Unie van Waterschappen. Voor 
de korte termijn hebben provincies en 
Rijk nieuwe kaders nodig om uniform 
met het verlenen van toestemming 
voor economische activiteiten om te 
gaan. Want de uitstoot van stikstof 
moet omlaag, maar er blijft behoefte 
aan economische ontwikkeling. Provin-
cies en Rijk willen initiatieven kunnen 
beoordelen en indien mogelijk toe-
stemming verlenen. Wij ondersteunen 

Ik coördineer de monitoring van natuurdoelen.

Wij helpen bij het opstellen van een  
nieuw gezamenlijk kader.

met grondeigenaren, gebruikers, 
gemeenten en waterschappen. In 
het plan staat wat er moet gebeuren 
om de natuurdoelen te halen en hoe 
het gebied gebruikt moet worden. 
Samen met mijn collega’s help ik bij 
het aanleveren van een groot deel 
van de natuurinformatie. Belangrijk 
bij deze natuurinformatie zijn de 
habitatkaarten. Hierop is precies 
beschreven wat groeit en bloeit in 
een bepaald gebied. Het is mijn rol 
om namens provincies de monitoring 

en rapportages van deze natuur(-
doelen) te coördineren. Zo weten 
we of de Natura 2000-gebieden 
al op orde zijn. Want dat is wat we 
internationaal hebben afgespro-
ken en waar provincies vanuit het 
Natuurpact voor aan de lat staan. 
Binnen de nieuwe aanpak vormen 
we een belangrijke speler om pro-
vincies daarbij te ondersteunen en te 
adviseren. Ik draag daar graag mijn 
steentje aan bij.’

bij het opstellen van een nieuw geza-
menlijk beleids- en beoordelingskader. 
Verder voorzien we alle partijen zoveel 
mogelijk van informatie via de website 
en veelgestelde vragen en antwoorden. 
Inmiddels kloppen steeds meer initia-
tiefnemers, maar ook gemeenten, aan 
bij onze helpdesk. De helpdesk geeft 
informatie over toestemmingsverlening 
en AERIUS Calculator, een rekeninstru-
ment om de neerslag van stikstof door 
activiteiten zoals landbouw, wegen en 
woningen te berekenen. Veel bestuur-
lijke keuzes over de aanpak van stikstof 
moeten nog gemaakt worden. Met de 
kennis en ervaring die wij opdeden bin-
nen het PAS helpen wij hierbij.’ 
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Natuurmonitoring en de NDFF

en de relatie tussen natuurinformatie en de 
Omgevingswet

Werkbezoek AV-leden 21 april 2021

Renée Bekker – BIJ12



Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF

• centraal beschikbaar maken gegevens
over voorkomen soorten in Nederland

• bundeling gegevensbronnen

• uniforme validatie van waarnemingen

165
Miljoen

Wat is de NDFF?



BLWG
Dactylis

De Vlinderstichting
EcoTierra-ecologisch adviesbureau
Het Utrechts Landschap
John Melis Ecologie

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL)
NMV

ProRail
RAVON

Rijkswaterstaat (RWS)
Sovon Vogelonderzoek Nederland

Stichting FLORON
Telmee.nl

Vallei en Veluwe (waterschap)
Vitens

Waarneming.nl
Zoogdiervereniging18 verschillende bronhouders

517 verschillende 
beleidsrelevante soorten

Wat zit er in Utrecht?



Subsidieverlening
Beleids-
monitoring

Toetsing en 
vergunning-
verlening

Open 
natuurinformatie

Centrale spil datavoorziening



Subsidieverlening
Beleids-
monitoring

Toetsing en 
vergunning-
verlening

Open 
natuurinformatie

NDFF heeft een 
directe link met 
tools: 

• NDVH
Nieuwe data naar de 
NDFF 
+ 
Validatie bestaande 
habitatkaarten met 
NDFF-data

• RNN
Soortgegevens uit de 
NDFF direct in RNN

Subsidieverlening Natuur- en Landschapsbeheer

Centrale spil datavoorziening



Subsidieverlening
Beleids-
monitoring

Toetsing en 
vergunning-
verlening

Open 
natuurinformatie

NDFF input voor beleid en 
verantwoording: 

1. VHR 

2. Toestand van de Natuur, PBL 

3. LPI’s voor CBS, WNF

4. Rode Lijsten

5. SNL en ANLb monitoring

Beleidsmonitoring

Centrale spil datavoorziening



Subsidieverlening
Beleids-
monitoring

Toetsing en 
vergunning-
verlening

Open 
natuurinformatie

1. NDFF Verspreidingsatlas

2. Atlas Leefomgeving

3. Overige vrijwilligerstellingen
(oa. Telmee.nl, Waarneming.nl)

4.    Netwerk Ecologische Montoring (NEM en LMF)

5.    Regulier beheer TBO’s (via CSMi)

6.    Invasieve exoten (i.o.v. de NVWa)

7. Schadesoorten (ism Faunazaken) - gepland

8.    KRW biologische data ism 
Informatiehuis Water - gepland

Open Natuurinformatie

Centrale spil datavoorziening



Subsidieverlening
Beleids-
monitoring

Toetsing en 
vergunning-
verlening

Open 
natuurinformatie

NDFF:

1. Quickscan hulp - tbv groene adviseurs

2. Kansenkaarten

3. MER’s; Effectenindicator Soorten

4. Omgevingswet – BeSI

5. Monitoring VHR-soorten +
N2000 doelsoorten +
PAS

Lage kans

Hoge kans

Kleine modderkruiper
Toetsing, Planvorming en 
Vergunningverlening

Centrale spil datavoorziening



Transitie van deze datavoorziening is van start:

Met als doelen:

- Duurzame borging van de organisatie bij BIJ12

- Vereenvoudiging van de governance structuur

- Update van de ICT-componenten

- Transitie naar gratis beschikbare data voor een ieder

LNV en Provincies 2021-2024
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